
UCHWAŁA NR LII/312/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin 
a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu 

go do Miasta Koszalina 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; poz. 583), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mścice, Rada Gminy w Będzinie opiniuje 
negatywnie zmianę granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na 
wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina. 

2. Stanowisko Rady Gminy w Będzinie w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem 
Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice 
i włączeniu go do Miasta Koszalina, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Będzino, dnia 10.03.2022 r. 

Szanowny Pan 

Piotr Jedliński 

Prezydent Miasta Koszalina 

Dotyczy: wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych 

pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino 

obrębu ewidencyjnego Mścice i włączenie go do Miasta Koszalin 

Szanowny Panie Prezydencie. 

Działając w imieniu Gminy Będzino pragnę Pana poinformować, że na terenie Gminy 

Będzino w obrębie ewidencyjnym Mścice zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne z mieszkańcami sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych 

pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino 

obrębu ewidencyjnego (sołectwa) Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin. 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy 

w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic 

administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu 

z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 

i Uchwały Nr Ll/304/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice 

w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą 

Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice 

i włączeniu go do Miasta Koszalin. Rada Gminy postanowiła przeprowadzić konsultacje 

z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiotowej sprawie oraz zobowiązała Wójta Gminy 

do wykonania tej uchwały. 

Wykonując powyższą Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w dniu 01 lutego 2022 r. wydałem 

zarządzenie Nr 288/2022 w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy 

Miastem Koszalin a Gminą Będzino polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu 

ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin, w treści którego zostało ustalone, 

że konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10 lutego 2022 r. do 07 marca 2022 r. tj. 

przez 26 dni. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet konsultacyjnych 

skierowanych do mieszkańców obrębu ewidencyjnego (sołectwa) Mścice. 

Mieszkańcy sołectwa Mścice mieli możliwość wyrażenia opinii poprzez udzielenie 

odpowiedzi na pytanie : ,,Czy jest Pan/Pani za zmianą granic administracyjnych pomiędzy 

Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającą na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu 

ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin?" 
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Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino 

URZĄD GMINY 

BĘDZINO 

76-037 Będzino 19 

tel. 094 316 24 70, fax 094 316 23 07

000532122 

Będzino, 09.03.2022r. 

Z PRZEPROWADZON::

0

::�i�ACJI SPOŁECZNY 
· • • • • · · · · · • • · · • • • • • • • • • .•• zapoznano się 

zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Mścice 

w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą 

Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice 

i włączenie go do Miasta Koszalin. 

Podstawa prawna: 

1. art. 5a ust.I i 2 w zw. z art. 4b ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(t.j.Dz.U.z2021poz. l 372).

2. Uchwała Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa
Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin
a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego
Mścice i włączenie go do Miasta Koszalin.

3. Uchwała Nr LI/304/22 Rady Gminy W Będzinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem
Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu
ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin.

4. Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mścice
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą
Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścicie

i włączeniu go do Miasta Koszalin.

Przedmiotowy protokół przygotowany został zbiorczo dla urn wystawionych 
w miejscach określonych w § 2 pkt. 7 (Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino 
z dnia Ol lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy 

Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu 
ewidencyjnego Mścicie i włączeniu go do Miasta Koszalin) i przesłanych za pośrednictwem 
platformy usług elektronicznych ePUAP na adres skrytki : /ugbedzino/skrytka. Konsultacje 
przeprowadzono w terminie od 1 O lutego 2022 r. do 07 marca 2022 r. na terenie sołectwa 
Mścice w formie ankiet: pisemnie, poprzez wypełnienie ankiety w miejscu jej udostępnienia 
oraz elektronicznie za pośrednictwem Internetu. 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino 

Str. 1/2 
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Uzasadnienie 

STANOWISKO RADY GMINY W BĘDZINIE 

w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na 
wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina 

Niniejsza opinia stanowi odpowiedź na działania samorządu Miasta Koszalina w piśmie Prezydenta Miasta 
Koszalina informującego o podjęciu przez Radę Miejską w Koszalinie w dniu 20 grudnia 2021 roku uchwały nr 
XL/648/2021 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Koszalina oraz uchwały nr 
XL/649/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji    w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 
Miasta Koszalina. Zgodnie z przyjętą uchwałą zmiana granic Miasta Koszalina  miałaby dotyczyć włączenia 
w granice Miasta obszaru Sołectwa Mścice, będącego obecnie w granicach administracyjnych Gminy Będzino. 
W związku                 z powyższym Prezydent zwrócił się o wydanie opinii o której mowa w art. 4b 
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tj. opinii Rady Gminy w Będzinie, 
poprzedzonej  przeprowadzeniem przez tą radę konsultacji z mieszkańcami. W dniu 12 stycznia 2022 r. Wójt 
Gminy Będzino  poinformował Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie             o piśmie otrzymanym od 
Prezydenta Miasta Koszalina. W myśl § 1 ust.4 i 5 Uchwały Nr XLII/321/2018 Rady Gminy w Będzinie z dnia 
21 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino, 
postanowiono, iż konsultacje skierowane będą do mieszkańców sołectwa Mścice. Zgodnie z Uchwałą Nr 
XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu      z Gminy Będzino obrębu 
ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin oraz Uchwałą Nr LI/304/22 Rady Gminy w Będzinie 
z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 
24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
sołectwa Mścice             w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą 
Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta 
Koszalina, w dniach od 10 lutego 2022 roku do 7 marca 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje 
społeczne z mieszkańcami sołectwa Mścice. Złożono ogółem 748 ankiet,       w tym 717 ankiet ważnych i 31 
ankiet nieważnych. 

Na pytanie „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą 
Będzino, polegającej na wyłączeniu z  Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta 
Koszalina”. 

üOdpowiedź „TAK” wskazało 25 osób, 

üOdpowiedź „NIE” wskazały 692 osoby. 

Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że mieszkańcy sołectwa Mścice są przeciwko włączeniu sołectwa do 
miasta Koszalina. Jak zostało to przedstawione w wynikach przeprowadzonych konsultacji, aż 96,51 %  
stanowczo sprzeciwia się zmianie granic. Oznacza to, że działania Miasta Koszalin są bezpodstawne, a użyta 
w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie argumentacja opiera się na całkowicie 
nieracjonalnych założeniach.  

Za wyrażeniem negatywnej opinii przemawiają również poniższe czynniki: 

Mścice to osobna jednostka osadnicza, oddzielona od Koszalina około 4 km pasem leśnym, dzieli nas 
również przebiegająca droga S6. Mścice  to ponad 1105 ha powierzchni, która jest w pełni zwodociągowana, 
skanalizowana i zgazyfikowana. Ludność dawniej utrzymywała się tu głównie        z rolnictwa. Do dzisiaj 
funkcjonuje kilkadziesiąt indywidualnych gospodarstw rolnych oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej, który ma tu 
siedzibę i grunty rolne. Obecnie większość ludności znajduje zatrudnienie w miejscowych firmach rodzinnych, 
wielu prowadzi własne przedsiębiorstwa. Dodatkowo część ludności pracuje w usługach turystycznych 
w Mielnie, a część dojeżdża do pracy   w Koszalinie, Kołobrzegu i innych miejscowości. 

W Mścicach znajdują się: największa w gminie szkoła podstawowa z salą gimnastyczną, jedno z dwóch 
gminnych przedszkoli, jedyny w gminie żłobek, jedyne boisko Orlik, przychodnia lekarska, apteka, kościół, 
poczta, Dom Ludowy z biblioteką i zagospodarowanym terenem zewnętrznym            i Klubem Seniora, 
placówki handlowe, dworzec PKP, przystanki autobusowe, hotel, dwie myjnie samoobsługowe – to 167 firm 
wykazanych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (133 to przedsiębiorstwa aktywnie działające 
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na 244 w całej gminie. Właśnie w Mścicach działalność prowadzi blisko 55% przedsiębiorców w porównaniu 
do całej Gminy Będzino). Wiele potrzeb mieszkańców jest zaspokajana na miejscu bez potrzeby wyjeżdżania 
z Mścic. Mścice stanowią rolę centrum dla pobliskich miejscowości - Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice, 
Stoisław, Dobre. Mieszkańcy tych miejscowości korzystają z placówek i usług, które się tu znajdują. Przez 
ewentualne przejęcie Mścic przez Koszalin, zostanie zerwana naturalna więź mieszkańców okolicy 
z Mścicami. Miejscowość Podamirowo (przystań wodna nad jez. Jamno), Dobiesławiec zostaną odcięte 
komunikacyjnie od pozostałej części gminy. 

Gmina Będzino straci najliczniejszą i najbardziej rozwiniętą gospodarczo miejscowość,          w którą 
zainwestowano dużo środków finansowych z budżetu gminy, który tworzony był wysiłkiem wszystkich 
mieszkańców gminy. 

W 2010 roku z terenu Gminy Będzino wyłączono Jamno i Łabusz. Dziś mieszkańcy Jamna, jeśli chcą się 
budować otrzymują warunki zabudowy z opcją budowy własnej studni, szamba bez możliwości podłączenia się 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Stwierdzono, że bez rozbudowy sieci obecne instalacje nie są w stanie 
zapewnić dostarczenie wody i odbiór nieczystości. A nic się nie robi w kierunku rozbudowy tych sieci, już od 
ponad 12 lat. Dobrym przykładem jest również Raduszka, która od ponad 25 lat czekała na inwestycje 
realizowane na jej terenie. Zdaniem Rady Gminy w Będzinie, Koszalin powinien w pierwszej kolejności 
zadbać, o tereny które posiada,             a następnie myśleć o rozszerzeniu granic. Koszalin jest zainteresowany 
przejęciem sołectwa Mścice   z oczywistych powodów. Podstawowa odpowiedź to poprawa sytuacji finansowej 
miasta. Główną przesłaną wniosku Miasta Koszalin jest przejęcie zurbanizowanych i rozwiniętych terenów 
Gminy Będzino z przeznaczeniem ich na potrzeby inwestycyjne dla zewnętrznych podmiotów. 

Jest też próba poprawy sytuacji demograficznej - sztucznej, bo niewynikającej z działalności 
czy to w obszarze umiejętnego planowania przestrzennego własnymi zasobami, czy systemem zachęt 
dla absolwentów uczelni, czy też za pomocą innych działań. Zgodnie z danymi zawartymi w koszalińskiej 
strategii z listopada br. tylko w latach 2013-2019 liczba mieszkańców Koszalina zmalała z 109.170 (w 2016 r.) 
do 107.048 w 2019 r. Idąc dalej - zgodnie z prognozą ludności gmin na lata 2017-2030 GUS-u w roku 
2030 w Koszalinie będzie mieszkać zaledwie 101.868 osób. Utrzymując ten, jak pokazują dane rzeczywisty 
trend, już w roku 2032 w Koszalinie będzie mieszkać mniej niż 100 tys. osób. Takie dane dotyczą 
mieszkańców zamieszkałych, natomiast powołując się na artykuł gazety Miasto nr 1, 7-13.01.2022 r. liczba 
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały      w Koszalinie obecnie wynosi 96.696 osób wg danych 
koszalińskiego USC. A w Mścicach mieszkańców z roku na rok przybywa. Obecnie zameldowanych jest tu 
1786 osób, a cała Gmina Będzino liczy 8244 osoby, czyli ludność Mścic stanowi ponad 20% wszystkich 
mieszkańców Gminy Będzino. To tak jakby z Koszalina zabrać blisko 20 tysięcy mieszkańców. 

Dlaczego młodzież wyjeżdżająca na studia poza Koszalin już tu nie wraca? Czy przejęcie Mścic coś zmieni? 

Wzrost podatków dotknie szczególnie rolników. Tereny Koszalina są w tzw. wyższej grupie obszarowej, 
gdzie w danej klasie ziemi jest więcej tzw. hektarów przeliczeniowych. Dziś rolnicy modernizują swoje 
gospodarstwa z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdy ich ziemie będą w mieście, 
utracą tę możliwość. 

Na terenach miejskich jest zakaz polowań na dziką zwierzynę. Istnieje duże zagrożenie, że zwiększy się ilość 
zwierzyny wyrządzającej szkody w uprawach rolnych. Duża ilość zwierzyny, szczególnie dzików, powoduje, 
również na przykładzie Jamna i Łabusza, że rolnicy nie sieją już tam rzepaku         i innych roślin, bo zwierzyna 
całkowicie niszczy zasiewy. 

Po przejęciu przez Koszalin Mścice utracą swą tożsamość i podmiotowość. Mieszkańcy będą anonimowymi 
petentami w Ratuszu. W Urzędzie w Będzinie wielu z nas jest znanym urzędnikom osobiście i jesteśmy 
traktowani indywidualnie. Mieszkańcy całej gminy Będzino stracą na tej zmianie granic. Przecież liczba 
urzędników w Urzędzie Gminy się nie zmieni, koszty utrzymania administracji pozostaną na tym samym 
poziomie. Trzeba będzie utrzymywać Urząd Gminy Będzino i inne instytucje przy zmniejszonych wpływach 
do budżetu, przez co będą mniejsze możliwości realizacji inwestycji w gminie. 

Zmiana granic Gminy Będzino, poza wieloma negatywnymi skutkami (w tym m.in. znaczącą utratę 
dochodów) przyniesie ten najgorszy – podział społeczności i brak integracji - bo czy mieszkańcy Mścic 
zintegrują się z mieszkańcami np. koszalińskiej ul. Morskiej, zrealizują wspólny piknik czy dożynki? Czy 
inicjatywa wspólna np. z budżetu obywatelskiego mieszkańców osiedla „Mścice” będzie miała siłę przebicia 
w stosunku do mieszkańców ul. Morskiej? 
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Rada Gminy w Będzinie ma również szereg zapytań, na które odpowiedzi nie uzyskano: Co z tak prężnie 
działającą Ochotniczą Strażą Pożarną? Co z dziećmi uczęszczającymi obecnie do jedynego w Gminie Będzino 
żłobka, przedszkola? Czy szkoła nadal będzie istnieć?  W przedszkolu dziś jest 138 dzieci, z czego 60 to dzieci 
spoza Mścic. Czy Gminę Będzino będzie stać na zapłacenie kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolu?  
Na dzień dzisiejszy wg stawek koszalińskich to koszt ok. 780 tys. złotych rocznie. W szkole podstawowej uczy 
się 274 uczniów, 124 zamieszkałych poza Mścicami, co z tymi uczniami? Jeśli zostanie zmieniony im obwód 
szkolny będą musiały być dowożone do szkoły położonej na terenie Gminy Będzino, to kolejny znaczy koszt 
dla budżetu gminy. 

Mieszkańcy utracą możliwość bezpośredniego wpływania na kierunek rozwoju wsi                  i planowane, 
przyszłe inwestycje. Teraz mieszkańcy decydują o sołectwie podczas głosowań na wiejskich zebraniach, po 
przejęciu wsi przez miasto stracą ten przywilej, to utrata autonomii mieszkańców i miejscowości. Mieszkańcy 
utracą fundusz sołecki, a to środki blisko 56 tys. rocznie wydawane wg potrzeb mieszkańców. 

Bardzo dziwi nas fakt, że Wójt Gminy Będzino nie zabiega o pozostawienie tego sołectwa      w Gminie, 
nie podejmuje żadnych kroków, nie zabiera publicznie głosu. Nie przedstawia swojego stanowiska natomiast 
zaprasza przedstawicieli Urzędu Miasta Koszalin do wizytacji jednostek oświatowych oraz przekazuje wszelkie 
dane o infrastrukturze Sołectwa Mścice. 

Do budżetu Gminy Będzino w 2021 roku wpłynęło 7.449.472,87 zł, są to środki pochodzące    z tytułu 
podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. Z samych Mścic podatek wynosi ponad  1 mln 200 tys. zł. 
Znaczny dochód budżetu stanowi również podatek PIT od mieszkańców sołectwa. Dla Gminy uszczuplenie 
dochodów własnych o szacunkową wartość wyliczoną na poziomie 1 mln 200 zł stanowi nie tylko spore 
wyzwanie dla samego budżetu jakim jest roczny plan finansowy, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla 
inicjowanej działalności inwestycyjnej realizowanej prze gminę.  W szczególności proponowana zmiana 
uderzy w stronę dochodową budżetu wynikającą z podatku od nieruchomości. To właśnie dochód z tytułu 
podatku od nieruchomości stanowi największy udział       w budżecie Gminy Będzino spośród pozostałych 
dochodów własnych realizowanych przez  samorząd Gminy Będzino. Zaakcentować należy, iż z punktu 
widzenia specyfiki budżetowej Gminy Będzino dochód pochodzący z podatku od nieruchomości jest 
zasadniczym czynnikiem stymulującym              i wpływającym na zrównoważony rozwój Gminy. Wobec tego 
utrata ponad 16 % dochodów                z podatków lokalnych (nieruchomości i rolnego) sprokuruje zagrożenie 
dla realizacji zadań publicznych. Nadto utrata dochodów podatkowych spowoduje spadek podstawowego 
dochodu na jednego mieszkańca Gminy. 

Uważamy, iż wroga i zaborcza polityka Koszalina wobec Gminy Będzino jest wyrazem buty    
i traktowaniem z pozycji siły. Gmina Będzino utraci blisko 2 tys. mieszkańców (ponad 20 % wszystkich 
mieszkańców)  i znaczny dochód budżetu, czy utrzymanie małej i słabej ekonomicznie gminy, generującej 
wysokie koszty finansowe jej funkcjonowania umożliwi sprawną realizację zadań publicznych? Koszty 
utrzymania gminy będą tak wysokie, że nie będzie możliwości realizowania inwestycji, a zachodnia część 
gminy wymaga znacznego inwestowania. 

Czy to początek kolejnego rozbioru Gminy Będzino? 

Brak precyzyjności w dokonanej przez samorząd Miasta Koszalina analizie skutków społeczno-
gospodarczych i przestrzennych proponowanej zmiany granic również przemawia za wyrażeniem opinii 
negatywnej. Z dyspozycji art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, iż 
ustalenie i zmiana granic powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą uwzględniającą istniejącą 
infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Analiza ta ma na celu 
zbadanie czy projektowane zmiany zapewnią Gminie: 1. terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ 
osadniczy i przestrzenny; 2. zachowanie istniejących więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz 3. 
usprawnienie wykonywania zadań publicznych. 
Zauważyć należy, że uchwała Nr XL/648/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2021 roku 
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Koszalina oraz uchwała nr XL/649/2021 Rady 
Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie 
zmiany granic administracyjnych Miasta Koszalina oraz dołączone do wniosku o opinię pisemne uzasadnienie 
projektu podjętej przez Radę Miasta uchwały inicjującej procedurę zmiany granic administracyjnych 
nie znajdują oparcia w jakichkolwiek wiarygodnych analizach uwzględniających skutki realizacji założonej 
koncepcji zmiany granic w odniesieniu do aktualnego stanu rzeczy. Trzeba podkreślić, że obszar objęty 
wnioskiem Miasta Koszalina stanowi enklawę oddzieloną od terytorium Miasta pasmem leśnym, przez co 
włączenie przedmiotowego obszaru nie zaskutkuje powstaniem jednolitego i funkcjonalnego terytorium. 
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Uważamy, że proponowana zmiana spowoduje, że tereny nią objęte staną się głębokimi peryferiami Miasta, co 
można zaobserwować na analogicznych przykładach z całego kraju. Przedstawiona analiza skutków społeczno-
gospodarczych proponowanej zmiany granic nie opiera się na jakichkolwiek wiarygodnych analizach, studiach 
lub innych opracowaniach uwzględniających możliwości realizacji zakładanych koncepcji Miasta 
w odniesieniu do proponowanych zmian. 

Przyłączenie tak dużych i istotnych gospodarczo terenów naszej Gminy uzasadniane jest szeroko przez 
Prezydenta Miasta, a koronnym argumentem w tej sprawie jest dbałość 
o dalszy rozwój Miasta. Z uzasadnienia wynika, że zmiana granic w kształcie proponowanym            w podjętej 
uchwale stanowi szansę dla złagodzenia problemów ograniczających dynamiczny rozwój Miasta. Konkluzja 
wynikająca z tego stwierdzenia jest taka, że Gmina Będzino jako równorzędna jednostka samorządu 
terytorialnego, nie musi się rozwijać. 

Prezydent Koszalina argumentuje również zamiar przyłączenia nowych terenów do Miasta potrzebą 
uzyskania dodatkowych terenów inwestycyjnych. Trudno tutaj mówić o braku terenów inwestycyjnych 
w obrębie samego Miasta Koszalina, gdyż miasto dysponuje na własnym terenie odpowiednimi 
niezabudowanymi powierzchniami, którymi należałoby się zająć i realizować zamierzone i przydatne dla niego 
cele inwestycyjne. Z pewnością dokonanie zmiany granic nie odmieni sytuacji i nie zmieni na pewno dynamiki 
tempa rozwoju Miasta Koszalin. Ponadto zmiana granic nie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia 
realizacji zadań inwestycyjnych na tym terenie. Nic nie stoi na przeszkodzie by Miasto Koszalin rozpoczęło 
realizację celów, o których wspomina     w uzasadnieniu. 

Rada Gminy w Będzinie nie uzyskała ze strony władz Miasta Koszalin przekonywujących i racjonalnych 
argumentów, które mogłyby stanowić obiektywne przesłanki do zmiany granic pomiędzy gminami. Rada 
Gminy w Będzinie nie znajduje uzasadnienia do wyrażenia innej niż negatywna opinii co do proponowanej 
przez Prezydenta Miasta Koszalin zmiany granic  Gminy Będzino. 

Mając na uwadze wynik konsultacji społecznych pozostajemy w przekonaniu, iż stanowisko mieszkańców 
sołectwa Mścice wyrażone w konsultacjach będzie miało decydujące znaczenie dla Wojewody 
Zachodniopomorskiego przy opiniowaniu wniosku dotyczącego zmiany granic. Uważamy, że zmiana granic 
winna odbywać się w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy zainteresowanymi gminami, a nie na 
podstawie arbitralnej decyzji większego sąsiada tj. Miasta Koszalin. 

Zmiana granic musi wynikać z obiektywnie stwierdzonych uwarunkowań. W świetle Konstytucji RP 
niedopuszczalne jest przeprowadzanie zmiany granic z powołaniem się na potrzebę redystrybucji dochodów, 
czy polepszeniem areału terenów inwestycyjnych jednej z jednostek samorządu terytorialnego, a w tym 
przypadku tak właśnie jest.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D06EA1BB-987B-4464-B121-E30937534943. Podpisany Strona 4


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie

		2022-03-17T15:53:29+0100
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




